


Comedia veche, aşa cum o cunoaştem în mod precumpănitor din piesele păs -
trate ale lui Aristofan (?445–?385 î.Cr.; i se atribuie 44 de comedii, dintre
care au ajuns la noi 11), este indisolubil legată de succesele şi eşecurile de -
mo craţiei ateniene: are o dimensiune cu dominantă politică şi socială, cu
referire directă şi critică la evenimente, instituţii şi personalităţi politice şi
culturale ale timpului. Ea presupune existenţa unei extraordinare libertăţi
de expresie. Încercările unor politicieni (precum Kleon) de a legifera împo -
triva come diografilor, inclusiv împotriva lui Aristofan, care-i atacă, vor eşua.
Pro babil că ficţiunea teatrală comică şi tradiţia religioasă dionisiacă au con -
tribuit decisiv la menţinerea acestei libertăţi. Nu întâmplător, după moartea
lui Aristofan, în secolul IV, odată cu declinul politic al Atenei, comedia veche
dispare. După o tranziţie numită convenţional comedia medie, se naşte aşa-numita
comedie nouă, reprezentată mai ales de Menandru. Aceasta e o comedie
„burgheză“, de moravuri şi de caractere, fără dimensiune politică şi cu care
chiar şi un regim autoritar se poate împăca. Imitată de latinii Plaut şi Te -
renţiu, ea va constitui fundamentul pe care, începând cu Renaşterea, s-a
aşezat comedia clasică spaniolă sau franceză – în situaţii când libertatea de
opinie politică şi de expresie este aproape exclusă.

Andrei Cornea s-a născut în 1952. Are o licenţă în istoria şi teoria artei la
Academia de Arte Frumoase şi un doctorat în filologie clasică la Universita -
tea din Bucureşti. A fost muzeograf şi cercetător, iar în prezent este profesor
la Universitatea din Bucureşti şi editorialist. A tradus din Platon, Aristotel,
Plotin şi Epicur, a scris studii şi eseuri pe teme de artă şi de filozofie (Primi -
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Atena la Şcoala de la Păltiniş, Când Socrate nu are dreptate, Noul, o veche poveste,
Poveşti impertinente şi apocrife, O istorie a nefiinţei în filozofia greacă, Realitatea
şi umbra, Miracolul: Despre neverosimila făptură a libertăţii etc.). Cele mai recente
cărţi ale sale sunt două romane: Uimitoarea istorie a lui Şabbatai Mesia (2015)
şi Lanţul de aur (2017). 
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NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Începuturile comediei greceşti clasice – ale aşa- numitei comedii
vechi – sunt mai neclare decât cele ale tragediei, cum recunoaşte
Aristotel în Poetica. Oricum, la fel ca tragedia, comedia se naşte din
cultul dionisiac, mai exact din alaiul vesel numit kómos – o ceată
de oameni ameţiţi de vin, care cântau, dansau şi strigau vorbe fără
perdea, fiind deghizaţi în satiri şi adesea purtând falusuri. Comedia
ca atare, cu personaje şi bazată pe o ficţiune, se naşte în Sicilia şi se
pare că inventatorul ei a fost poetul Epicharmos, urmat îndeaproa -
pe de Phormis. La Atena, comedia ajunge imediat după Războaiele
Medice (aşadar, mai târziu decât tragedia) şi ia un avânt remarcabil
prin creaţiile unor Magnes, Kratinos şi Krates. Nu ni s- au păstrat
decât titluri, mici fragmente din comediile tuturor acestor autori
şi unele indicaţii asupra subiectelor. În 423 î.Cr., Kratinos câştigă
premiul întâi la sărbătoarea Leneelor cu comedia Sticla, în timp ce
Aristofan obţine tot atunci, spre marea lui dezamăgire, abia premiul
al treilea, cu comedia Norii.

Comedia veche, aşa cum o cunoaştem în mod precumpănitor din
piesele păstrate ale lui Aristofan, este indisolubil legată de succesele
şi eşecurile democraţiei ateniene: are o dimensiune cu dominantă
politică şi socială, cu referire directă şi critică la evenimente, instituţii



şi personalităţi politice şi culturale ale timpului. Ea presupune exis -
tenţa unei extraordinare libertăţi de expresie. Încercările unor poli -
ticieni (precum Kleon) de a legifera împotriva comediografilor, inclusiv
împotriva lui Aristofan, care- i atacă, vor eşua. Probabil că ficţiunea
teatrală comică şi tradiţia religioasă dionisiacă au contribuit decisiv
la menţinerea acestei libertăţi. Nu întâmplător, după moartea lui
Aristofan, în secolul IV, odată cu declinul politic al Atenei, comedia
veche dispare. După o tranziţie numită convenţional comedia medie,
se naşte aşa- numita comedie nouă, reprezentată mai ales de Menan -
dru. Aceasta e o comedie „burgheză“, de moravuri şi de caractere,
fără dimensiune politică şi cu care chiar şi un regim autoritar se
poate împăca. Imitată de latinii Plaut şi Terenţiu, ea va constitui
fun damentul pe care, începând cu Renaşterea, s- a aşezat comedia
clasică spaniolă sau franceză – în situaţii când libertatea de opinie
politică şi de expresie este aproape exclusă.

Ca şi tragedia – pe care adesea, de altfel, o parodiază –, comedia
veche ateniană era un spectacol complex de poezie, muzică şi dans.
Unii l- ar putea apropia de opereta modernă – ceea ce, după părerea
mea, rămâne discutabil, mai ales datorită dimensiunii religioase a
comediei vechi, niciodată obnubilată. Oricum, partea muzical- coregra -
fică a comediei este azi aproape imposibil de resuscitat. Corul,
format din 24 de coreuţi (întotdeauna bărbaţi), variat costumaţi şi
mascaţi, uneori divizat în două hemicoruri, juca un rol important.
El intra în scenă (párodos) după un prolog şi apoi cânta şi dansa, ori
dialoga cu personajele. Interesantă este şi o parte interme diară – un
fel de antract – numită parábasis, în care corul (lăsând deoparte
costumele şi măştile) se adresează publicului în numele autorului.
Un moment de apogeu era aşa- numitul agón (competiţie), în care
două personaje ţineau discursuri antitetice, precum avocaţii la tri -
bunal. După o conciliere generală, comedia se termina în mod cano -
nic prin ieşirea din scenă a corului (éxodos), care forma un alai plin
de exuberanţă bahică.

*

Despre viaţa lui Aristofan – singurul autor al comediei vechi din a
cărui operă s- au păstrat mai multe piese întregi – nu se ştiu multe.
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S- a născut la 445 î.Cr. din părinţi atenieni, în dema Kydathenaion,
şi a murit prin 385 î.Cr. I se atribuie patruzeci şi patru de comedii,
dintre care au ajuns la noi unsprezece. În ordinea cronologică a pre -
zentării lor, acestea sunt: Acharnienii (425), Cavalerii (424, prima
piesă prezentată de Aristofan în nume propriu, vezi Viespile, vv.
1018–1020), Norii (423), Viespile (422), Pacea (421), Păsările (414), Lysis -
trata (411), Tesmoforitele (Femeile la sărbătoarea Tesmoforiilor) (411), Broaş -
tele (405), Adunarea femeilor (392), Plutos (Belşugul) (388).

Despre teatrul lui Aristofan s- a scris – evident – enorm şi nu- mi
propun nici să reiau analiza, nici să rezum analizele altora. Mă limi -
tez la câteva observaţii punctuale:

– Cu excepţia ultimelor două comedii, toate celelalte au fost
scrise şi prezentate în timpul Războiului Peloponesiac. Ura faţă de
război și faţă de partizanii lui domină aşadar, deloc întâmplător, tea -
trul lui Aristofan. Paradoxal, deşi râdeau la comediile acestuia, ate -
nienii au continuat războiul până la înfrângerea finală a Atenei de
către Sparta. Poate că supremul manifest pacifist (şi totodată femi -
nist) al poetului e reprezentat de Lysistrata.

– S- a spus adesea că Aristofan a fost un conservator, elogiind „bu -
nele vremuri de altădată“. Parţial e adevărat, dar nu fără rezerve. În
ce priveşte conflictul dintre generaţii, dacă în Norii ia partea bătrâ -
 nilor împotriva tinerilor, în Viespile lucrurile stau diferit, fără a se
putea vorbi de partizanat unilateral. Critica sa din Norii la adresa
lui Socrate, văzut ca arhisofist care contribuie la distrugerea eticii
tradiţionale, le- a părut multor interpreţi moderni nedreaptă şi exce -
sivă, dar nu- i lipsită de un sâmbure de adevăr. Ea reflectă probabil
felul în care Socrate fusese perceput în tinereţe de conservatori, aşa
cum Platon îl pune pe acesta să recunoască în Apologia, 19 c–d. Iar
în Lysistrata Aristofan e un revoluţionar, susţinând cu căldură inte -
ligenţa şi eficienţa femeilor, ţinute de bărbaţii greci departe de tre -
burile publice în chip injust şi în detrimentul binelui public.

– Aristofan străluceşte adesea printr- o fantezie uimitoare: cea
mai cunoscută, din acest punct de vedere, este comedia Păsările, dar
Belşugul este și el un exemplu minunat. Imaginaţia lui Aristofan e ade -
sea utopică, precum în aceste două piese, dar situaţii social- politice
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complet neobişnuite sunt prezente şi în Lysistrata, în Adunarea
femeilor sau în Acharnienii. Multe dintre comedii sunt populate nu
numai de oameni, ci şi de zei (Dionysos, Hermes), de animale (broaşte,
păsări, câini), de fenomene naturale (norii) ori de abstracţiuni perso -
nificate (Pacea, Poporul, Belşugul, Sărăcia). N- avem nici un motiv
să credem că mitul androginului, pe care Platon, în Banchetul, i- l
atribuie poetului comic, i- ar fi aparţinut în realitate (deşi nu putem
nici exclude această ipoteză); dar pastişa platoniciană caracterizează
bine talentul lui Aristofan.

– Ca şi Homer, Aristofan îi tratează pe zei cu multă dezinvoltură,
ba chiar cu sarcasm şi dispreţ. Păsările, Broaştele ori Belşugul sunt bune
exemple. (Probabil că însuşi genul comic admitea şi chiar pretindea
un asemenea tratament, dovadă că poetul nu a fost niciodată acuzat
de impietate.) Pe de altă parte, nu o dată simţim şi veneraţia şi res -
pectul pentru puterile divine, așa cum ne arată finalul din Lysistrata.
De fapt, religiozitatea greacă antică e foarte diferită de ceea ce ne- a
obişnuit creştinismul, cel puţin în formele lui culte.

– Limba lui Aristofan copleşeşte printr- o uimitoare bogăţie şi
plasticitate – plină de proverbe, calambururi (multe intraductibile),
cuvinte neobişnuite, argotice, forme dialectale, cuvinte compuse in -
ven tate, parodii ale tragediei (mai ales ale operelor lui Euripide). Liris -
mul alternează cu invectiva şi sarcasmul, iar vivacitatea dialogurilor
încântă mereu. Nimic analog nu vom mai întâlni sub raportul
complexităţii şi bogăţiei limbii, cred, până la franceza lui Rabelais
şi engleza lui Shakespeare. Bineînţeles că Aristofan nu se sfieşte
deloc să fie obscen, ceea ce pe vremuri i- a indignat pe moralişti. E
ade vărat că în ultimul timp morala, decreştinată, a renunţat la tabu -
urile sexuale în literatură, film etc., unde exprimarea a devenit mult
mai puţin cenzurată. Doar că noi, postmodernii, în aceste cazuri nu
reuşim de obicei decât să fim triviali sau grosolani; Aristofan avea
graţia firească a spiritului unui popor convins că sexualitatea e un
dar divin. De asemenea, se cuvine remarcată bogăţia ritmică şi pro -
zo dică a comediilor lui Aristofan, care, în cazul corurilor, presupu -
neau şi cântec.
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*

O traducere a lui Aristofan e un pariu care nu poate fi pe deplin
câştigat. Sperând totuşi să nu- l pierd complet, am adoptat următoa -
rele principii:

– M- am ferit de o traducere literală şi exactă, preferând o echi -
valare aproximativă. Am dorit mai presus de orice să- l fac pe cititor
să râdă şi, în general, să se distreze – căci citeşte comedie –, şi nu nea -
părat să- l instruiesc în legătură cu realităţile lumii şi teatrului antice.

– De aceea, am tradus în versuri (moderne, cu rimă), şi nu în
acel fel de proză dispusă pe rânduri scurte, adoptată de alţi tradu -
cători ai poetului comic. Desigur, versurile mele n- au nici o legătură
cu prozodia antică, dar, cel puţin, cred că dau dialogului mai multă
viaţă şi fluenţă, iar pasajelor corale, mai multă muzicalitate.

– Textul lui Aristofan este înţesat de referinţe la realităţi concrete
şi locale – obiecte, obiceiuri, date istorice, feluri de mâncare, nume
de persoane –, unele pe care nici nu le înţelegem bine. Se adaugă jo -
curile de cuvinte şi proverbele specifice, ori parodiile după tragedii,
de multe ori pierdute, care erau menite să stârnească râsul, dar care
nouă nu ne spun mai nimic. A traduce „arheologic“ mi s- a părut
greoi, necesitând o mulţime de note de subsol şi mai ales văduvindu- l
pe cititor de plăcerea lecturii. Aşa încât, acolo unde am putut, am
încercat să simplific textul grecesc, de exemplu să elimin anumiţi
termeni specifici, punând în locul lor expresii generice, sau să înlo -
cuiesc un nume de persoană cu numele ocupaţiei respectivului ins.
De asemenea, am încercat să ofer unele echivalente româneşti pen -
tru proverbele greceşti. Nu dau decât patru exemple dintre foarte
multele posibile:

În Lysistrata (vv. 652–654), Corul femeilor spune – în traducerea
exactă, „arheologică“, a lui Alexandru Miran (Ed. Vitruviu, Bucu -
reşti, 2010): „Hei, nu mai aveţi glas să bombăniţi? Însă păzea! Dacă
mă sâcâi am să- ţi trag în falcă una cu cothurnul meu neargăsit
(apsékto to kothórno)“. Eu traduc: „Ce? Tot mai cârteşti? Nu- mi mai
spori mie ofu’, / Că- ţi mut falca, de ţi- oi trosni una cu pantofu’!“

În Viespile (v. 1172), voind să exprime o incompatibilitate între
bătrân şi hainele elegante pe care acesta le îmbracă, Aristofan spune:
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„ca usturoiul pe rană“. Eu am preferat o zicală mai familiară în ro -
mâneşte, cu acelaşi sens: „Ca şaua pe vacă, zău, ţoalele- i stau!“.

În Belşugul (v. 1002) un personaj spune un proverb: „Pe timpuri,
şi milesienii erau viteji!“, cu sensul: lumea s- a schimbat.  L- am redat
prin „Pe timpuri şi bunica era fată!“.

Tot în Belşugul (v. 1146), Hermes îi spune lui Karion: „Deşi ai
cucerit Fyle, nu te mânia pe trecut.“ Dând explicaţia acestui proverb
în notă, am preferat să redau sensul lui, pentru a permite o lectură
cursivă: „Deşi la bine ajuns acu’, pe trecut nu fi mâniat!“.

– Am redat fără eufemisme sau puncte de suspensie obscenităţile
textului aristofanesc, spre deosebire de felul cum au procedat diferite
traduceri precedente, care recurg la pudibonderii nepotrivite.

– În Lysistrata, Lampito şi solii spartani vorbesc în dialectul doric.
Am încercat să ofer un echivalent prin utilizarea ardelenismelor.

– Am tratat cu dezinvoltură numele proprii, inclusiv numele zei -
lor, folosind forme diferite, uneori chiar echivalentele lati neşti (Esculap,
Diana) în locul celor greceşti (Asklepios, respectiv Artemis, ori Arte -
mida). Am utilizat o transliteraţie sui generis a numelor proprii – cu
k pentru redarea lui kappa, dar cu f pentru redarea lui phi.

– Numerotarea versurilor, preluată din ediţia cu textul original
pe care am folosit- o, corespunde numai aproximativ textului româ -
nesc. Am păstrat- o totuşi, pentru a înlesni regăsirea unui pasaj.

– Indicaţiile regizorale, în paranteze şi în cursive, îmi aparţin.
De asemenea, îmi aparţine împărţirea textului în scene.

– Am adăugat la final un minimum de note filologice, evitând
pe cât posibil să încarc textul pieselor cu indici.

– O versiune integrală a teatrului lui Aristofan în româneşte nu
există. Lysistrata a mai fost tradusă în limba română – aşa cum am
menţionat – de Alexandru Miran (Aristofan – Trei comedii utopice, Ed.
Vitruviu, Bucureşti, 2010). De asemenea, P. Muşoiu a tradus- o, în
1916, din franceză. Şt. Bezdechi a tradus Belşugul (Aristofan – Plutus,
Ed. Cartea Românească, Sibiu, 1944). Viespile – pe cât ştiu – n- a
mai fost tradusă niciodată.

– Am utilizat textul grecesc în ediţia N.G. Wilson, Aristophanis
Fabulae, Oxford University Press, 2007.
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personajele

lysistrata, cetăţeană din Atena
kalonika, vecina şi prietena ei
myrrina, altă prietenă a Lysistratei
lampito, cetăţeană din Sparta
stratylida, kritalla, alte femei din Atena, formând corul

femeilor
kinesias, cetăţean atenian, bărbatul Myrrinei
copilul lui Kinesias şi al Myrrinei
magistratul atenian
strymodor, drakes, alţi bătrâni atenieni, formând corul

bătrâ nilor atenieni
spartanul
atenianul
Poliţişti, bărbaţi, femei, zei şi zeiţe



scena 1
(Foarte devreme, înainte de ivirea zorilor, lângă casa Lysistratei.)

lysistrata (se învârte agitată) Sigur, de le- ai fi chemat la toate
chiolhanele, ori la praznicul lui Pan, ori la orgiile Afroditei din
Koliada, deloc nu te- ai fi putut strecura de mulţimea femeilor
care bat din timpan; da’ acuma nu- i aici nici una… în afară de
una, vecina mea, iat- o! (Intră Kalonika.) Bună, Kaloniko!

kalonika Te pup, Lysistrato! Ce te tot frămânţi? Nu te mai
bosumfla, fată, că la sprâncene- ţi şade rău de te- ncrunţi!

lysistrata Vai, Kaloniko, sufletul mă doare, zău, şi din cauza noas -
tră, a femeilor, mânioasă- s foc că, uite, ne zic bărbaţii că suntem
date dracului, când de fapt…

kalonika Păi şi suntem, chiar aşa!
lysistrata …Da, da’ numai ce li se spune femeilor să vină în ăst

loc, ca să ne sfătuim despre o chestie deloc puţintică şi, iată, ele
dorm şi nu vin!

kalonika Ei, dragă, o să vină ele îndată! Dar ca femeia să plece
devreme de- acasă e- un chin: una se- osteneşte ca să facă pe placul
soţului la masă, alta trezeşte slujnica, alta culcă pruncul, alta- i
spală udătura, alta- i dă papa cu- nghiţitura…
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lysistrata Au totuşi şi alte daraveri, decât astea mai în semnate… 
kalonika Ce- i atunci, dragă Lysistrata, pentru ce ne chemi pe

noi, femeile, de cu noapte? Care- i chestia aia?… De ce mărime- i?
lysistrata E mare.
kalonika Cumva şi… groasă?
lysistrata Groasă, pe Zeus, da!
kalonika Şi atunci cum naiba de nu vin aşa?
lysistrata Nu- i ce crezi. Altminteri, ar sosi într- o veselie! Însă

chestia eu am descoperit- o şi am sucit- o încoace şi- ncolo, în
nopţile mele de insomnie.

kalonika Cam prizărită chestia ca mărime, de- i sucită- ncoace
şi- ncolo!

lysistrata Prizărită? Aşa- i de prizărită, că… mântuirea Eladei stă
pe noi, pe femei, în întregime! 

kalonika Mântuirea Eladei pe femei? Aoleu, pe ceva de puţin
preţ se ţine!

lysistrata Zic aşadar că soarta cetăţii atârnă de noi, ori – de nu
ne ascultă – să nu mai fie nici spartani…

kalonika Ce binecuvântare! Să nu mai fie nici spartani, pe Zeus!
lysistrata …şi beoţienii or pieri cu toţii…
kalonika Nu chiar de orice soi. Pe ţiparii de Beoţia1 lasă- ni- i la

noi!
lysistrata Despre Atena n- o să adaug răutăţi de acest fel; ghiceşte

tu ce am în mintea mea… Însă dacă s- or strânge femeile aci – şi
cele din Beoţia, şi cele din Peloponez, şi noi, împreună Elada o
vom salva!

kalonika Dar ce am putea face noi, femeile, drept faptă aleasă,
care ne tot ungem cu toate culorile pe boi, ne gătim, purtăm
fustiţe galbene- şofran, pantofiori de soi şi rochii lungi de mătasă?2

lysistrata Tocmai: să v- aşteptaţi ca astea s- aducă mântuirea
într- o bună zi – fustiţele- culoarea- şofranului, şi parfumurile
marfă, şi pantofiorii, şi rujul, şi bluziţele străvezii…

kalonika Oare în ce fel? Zi!
lysistrata …astfel încât nici un bărbat de- acum să nu mai arunce

lancea într- al său duşman… 
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kalonika Sfinte zeiţe, o să- mi vopsesc şi eu fustiţa- n gal ben- şofran!
lysistrata …nici scutul să- l mai ia…
kalonika O să- mbrac rochia cea lungă!
lysistrata …nici sabia.
kalonika Pantofi îmi iau, pe bune!
lysistrata Deci, n- ar fi trebuit să dea zor să fie aici deja femeile

toate, ia spune?
kalonika Ba bine că nu, ci trebuia ca de mult să fi sosit în zbor!
lysistrata O să vezi tu bine că- s atenience- adevărate, adică- ntâr -

zie în toate, şi cu spor; iar dintre cele de la malul mării şi din
Sala mina nu- i de faţă una…

kalonika Totuşi ştiu că astea s- au suit de dimineaţă pe- armă sarii
lor călare… apoi cu barcazul, pe mare!3

lysistrata Şi n- au sosit nici aharniencele pe care, primele, mă
aşteptam să le văd deşteptate…

kalonika Ei, nevasta lui Teagenes, venind încoace, paharul nu
vru să- l uite- n spate4… Ei, dar uite- le, vin câteva femei… Şi iarăşi,
un alt grup! Alo, hei! (Le face semne.) Tu de unde- mi eşti?

lysistrata Astea sunt din cătunul Băşineşti.5 (Nou- venitele umplu
brusc scena.)

kalonika (ţinându- se de nas) Uuuh, şi- au dat drumul!

scena 2
(Intră mai multe femei şi Myrrina, îmbrăcată elegant.)

myrrina M- ai aşteptat, dragă Lysistrato? Ce zici?
lysistrata Nu pot să te laud, Myrrina, că abia acum eşti aici, deşi

e vorba de un lucru cu- atâta însemnătate!
myrrina Mi- am găsit pe întuneric cingătorica anevoie… Dar

vorbeşte pentru cele de faţă, de- i nevoie! De ce taci, iubito?
lysistrata Să mai aşteptăm puţin ca să sosească şi femeile din

Beoţia şi cele din Peloponez.
myrrina Ei da, acum îmi placi! A, uite- o! Vine şi Lampíto!
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scena 3
(Intră Lampito.)

lysistrata Te pup, dragă Lampito din Sparta! O, ce frumuseţe- mi
eşti, scumpete! Şi la trup ce zdravănă! (O pipăie.) Ai şi ditamai
muşchii, că un taur ai putea suguşa!

lampito No, că crez şi io aşa! Dară fac ghimnastică şi săr de mi- ajung
cu piciorele în buci!6

lysistrata Şi ce ale naibii balcoane ai!
lampito No hai, că parcă- s o junincă la altar, aşa mă cercaţi!
lysistrata Da’ fătuca aia de unde- i?
lampito No, că starostina beoţiencelor iaste juna. O sosât cu

minie- acuma.
lysistrata (o pipăie pe beoţiancă pe burtă) Bine, bine, da’ aveţi şes

frumos în Beoţia!7

kalonika (i se uită sub rochie) Uau, şi pe la floricică e plivită grijuliu!
lysistrata Şi copila cealaltă cine- i? Că eu nu ştiu.
lampito No, că faină- i, aşa zâc, deşi- i dă la Corint, ca alde ălea…

dă le ştim noi feleşagu’.8

kalonika Faină, se vădeşte de pe- aicea... de tot dragu’! (O pipăie
pe sâni.)

lampito Da’ armia asta, a fămeilor, cine- o strâgat- o?
lysistrata Eu.
lampito No, ci zî care- i baiu’ dă- l ai cu noi!
kalonika (spre Lysistrata) Chiar aşa, fată!
myrrina Da, zi- ne care- i treaba aia lată,

Oricare- i!
lysistrata O să vorbesc îndată; dar înainte de a vorbi vă mai cer

un fleac.
myrrina Orice pofteşti îţi fac pe plac.
lysistrata Oare nu duceţi voi dorul taţilor copiilor voştri, plecaţi

la război? Ştiu că aveţi toate câte un bărbat plecat: al meu, bietul,
care lipseşte de cinci luni, îl păzeşte în Tracia pe vândutul de
Eukrat.

kalonika Al meu e de şapte luni întregi la Pylos.
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